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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 10 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0455  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0172-A 

 

 

Verzoekende partij NATUURPUNT MARKVALLEI vzw 

 

vertegenwoordigd door advocaten Peter DE SMEDT en 

Matthias STRUBBE, met woonplaatskeuze te 9000 Gent, 

Kastellaan 141 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN 

 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad, met 

woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. Nick VERSTRAELEN 

2. Daisy NUYTS 

 

vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Nele 

ANSOMS, met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Borsbeeksebrug 36 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 18 november 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 24 september 2020, waarmee aan 

de tussenkomende partijen een omgevingsvergunning verleend wordt voor de uitbreiding van 

een geitenhouderij (omgevingsnummer: 2019120228). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partij tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merksplas van 

31 maart 2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2330 Merksplas aan de Witte-keiweg 7/9 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummers 326B0, 326C0 en 297A0. 

II. Rechtspleging 

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient geen antwoordnota in. De 

tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient 

een toelichtende nota in. 

 

De procespartijen worden voor de openbare zitting van 20 juli 2021 opgeroepen. Ze stemmen 

in met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering met toepassing van 

artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de 

rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

III. Feiten 

De tussenkomende partijen exploiteren aan de Witte-keiweg 7/9 te Merksplas een geiten- en 

runderhouderij. De exploitatie is onder meer voor 3025 geiten vergund, ondergebracht in vier 

stallen. De inrichting ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Turnhout’, 

vastgesteld met een koninklijk besluit van 30 september 1977, in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. 

 

Op 30 september 2019 dienen de tussenkomende partijen bij het college van burgemeester 

en schepenen een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding 

van de exploitatie tot 5595 geiten. Het houden van runderen wordt stopgezet. De aanvraag 

houdt een uitbreiding van de mestopslagcapaciteit tot 4010 m³ in. Op stedenbouwkundig vlak 

beoogt de aanvraag onder meer de bouw van een nieuwe geitenstal, bijkomende sleufsilo’s 

en de regularisatie van constructies die anders dan vergund uitgevoerd werden. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 18 oktober 2019 tot en met 16 november 2019. De 

verzoekende partij dient een bezwaarschrift in. 
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Het Agentschap voor Natuur en Bos (vervolgens: ANB) brengt op 14 november 2019 een 

gunstig advies uit, dat als volgt luidt: 

 

“… 

Bespreking passende beoordeling 

 

Het dossier bevat niet expliciet een passende beoordeling. Alle elementen die nodig zijn om de 

mogelijke negatieve impact van het bedrijf op de nabijgelegen speciale beschermingszones te 

beoordelen, zijn echter in het dossier voorhanden. 

 

Om de impact van de verzurende en vermestende bedrijfsemissies op de beschermde habitats 

na te gaan, werd gebruik gemaakt van de impactscore-tool. Uit de resultaten van deze tool blijkt 

dat de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele 

oppervlakten habitattypen 2,46 % bedraagt. De maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan 

de kritische last van de actuele én potentiële oppervlakten habitattypen (in de zoekzones) 

bedraagt 3,05 %. Volgens het significantiekader in de praktische wegwijzer 

verzuring/vermesting kunnen deze bijdragen als niet significant worden beschouwd. 

 

Aan de hand van de gegevens in het dossier kan worden besloten dat de impact van de 

grondwaterwinning op de speciale beschermingszone verwaarloosbaar zal zijn. Er worden geen 

verdrogende effecten verwacht. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan of 

programma geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen 

van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord 

met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

Bespreking verscherpte natuurtoets 

 

Gezien de perimeter van het VEN-gebied zich binnen de contouren van het 

habitatrichtlijngebied bevindt, geldt bovenstaande impactbeoordeling ook voor de verscherpte 

natuurtoets. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. 

…” 
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Nadat het aanvraagdossier met een geurmodellering vervolledigd werd, brengt de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie (vervolgens: POVC) op 25 februari 2020 een voorwaardelijk 

gunstig advies uit. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merksplas beslist op 31 maart 

2020 om de aanvraag te vergunnen. 

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 19 mei 2020 bestuurlijk beroep aan bij 

de verwerende partij. 

 

ANB brengt op 10 juli 2020 een gunstig advies uit, dat luidt: 

 

“… 

Volgende voor het Agentschap voor Natuur en Bos relevante beroepende argumenten worden 

aangehaald: 

 

1. Onaanvaardbare verzurende en vermestende impact op de omliggende natuur, 

onbetrouwbare depositoscan, miskenning van het standstill-principe voor de natuur en een 

aanfluiting van de Europese Habitatrichtlijn 

 

Over de cumulatieve effecten, significantie, emissiefactoren, gebruik van de impactscore-tool 

en al dan niet de toepassing van het PAS kader wijkt de interpretatie binnen de beroepschriften 

sterk af van het significantiekader dat in Vlaanderen wordt toegepast en kan in die zin niet 

bijgetreden worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos kan aangeven dat het bedrijf de nodige 

onderzoeken heeft uitgevoerd conform de praktische wegwijzer “Eutrofiëring via de lucht”. 

 

2. Vaste mest in VEN-gebied 

 

Bemesting van cultuurgronden mag in het VEN. Cultuurgronden zijn gronden aangegeven bij 

de mestbank zoals voorzien in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 

leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. De bemesting in het VEN wordt geregeld 

via het Mestdecreet. De aanduiding van een gebied als VEN verandert hier niets aan. 

…” 

 

Op 11 september 2020 adviseert de POVC om de aanvraag niet te vergunnen, “gelet op het 

gebrek aan bewijs dat stal 1 tot en met 4 geschikt zijn om geiten te houden en wegens het 

ontbreken van een kwalitatief groenscherm”. 
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Op 24 september 2020 beslist de verwerende partij om het beroep niet in te willigen en een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partijen te verlenen. De 

beslissing bevat onder meer de volgende motivering: 

 

“… 

De inrichting is gelegen op ongeveer: 

• 625 meter van het habitatrichtlijngebied ‘Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en 

Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’; 

• 625 meter van het VEN|IVON-gebied ‘De Vallei van het Merkske’. 

 

(…) 

Wat betreft de exploitatie zijn de risico’s beperkt tot de effecten van de verzurende en 

vermestende bedrijfsemissies en de verdrogingseffecten van een grondwaterwinning. 

 

Gelet op de nabijheid van habitatgebied bevat de aanvraag een voortoets en alle elementen om 

de aspecten van de exploitatie, die mogelijks een negatieve impact op de nabijgelegen speciale 

beschermingszone hebben, te beoordelen, zoals de resultaten van de impactscore-tool, MER-

screening, geurmodellering, informatie met betrekking tot de ammoniakemissies en fijn stof. 

De onderzoeken werden uitgevoerd conform de praktische wegwijzer “Eutrofiëring via de lucht” 

en het PAS-kader van de Vlaamse overheid. 

 

Uit de resultaten van de impactscore-tool blijkt dat de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies 

aan de kritische last van de actuele oppervlakten habitattypen 2,46 % bedraagt. De maximale 

bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele én potentiële oppervlakten 

habitattypen (in de zoekzones) bedraagt 3,05 %. Volgens het significantiekader in de praktische 

wegwijzer verzuring/vermesting kunnen deze bijdragen als niet significant worden beschouwd. 

 

Aan de hand van de gegevens in het dossier kan worden besloten dat de impact van de 

grondwaterwinning op de speciale beschermingszone verwaarloosbaar zal zijn. Er worden geen 

verdrogende effecten verwacht. 

 

ANB concludeert dan ook dat er geen betekenisvolle aantasting wordt verwacht van de 

aanwezige natuurwaarden in het habitatgebied. Hierbij sluiten we ons aan. 

 

Gezien de perimeter van het VEN-gebied zich binnen de contouren van het 

habitatrichtlijngebied bevindt, geldt bovenstaande beoordeling ook voor de verscherpte 

natuurtoets. De vergunningsplichtige activiteit zal geen onvermijdbare en onherstelbare schade 

aan de natuur in het VEN veroorzaken. 
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De mest zal en moet uitgereden worden conform de bepalingen van het Mestdecreet. 

Bemesting van cultuurgronden mag trouwens in het VEN. Cultuurgronden zijn gronden 

aangegeven bij de mestbank zoals voorzien in het decreet van 23 januari 1991 inzake de 

bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. De bemesting in het 

VEN wordt geregeld via het Mestdecreet. De aanduiding van een gebied als VEN verandert hier 

niets aan. 

 

Daarenboven ligt enkel het uiteinde van de percelen op 650m afstand van habitatrichtlijngebied 

en VEN-gebied. Het overgrote deel van de terrein ligt aldus buiten het buffergebied van 700m 

ten aanzien van deze natuurgebieden. Dit volstaat reeds om te aan te nemen dat de kans klein 

is dat de aanvraag een negatieve impact zal hebben op deze gebieden. 

 

Bovendien kan bijkomend gesteld worden dat de depositiepluim geen Natura2000-gebieden in 

de Nederlandse grens bereikt. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Tussenkomst 

De tussenkomende partijen verzoeken met een aangetekende brief van 29 januari 2021 om in 

de procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad verleent hen met 

een beschikking van 22 februari 2021 toelating om in de debatten tussen te komen. 

V. Onderzoek van het enige middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Het enige middel ontleent de verzoekende partij aan de schending van: 

- artikel 6, derde lid van de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (vervolgens: 

Habitatrichtlijn); 

- artikel 36ter, §§ 3 en 4 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu (vervolgens: Natuurdecreet); 

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (vervolgens: Motiveringswet); 
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- de plicht tot materiële motivering en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur; 

- het voorzorgsbeginsel als beginsel van algemeen milieubeleid vervat in artikel 1.2.1, §2 

van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Na een algemene toelichting van artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn en artikel 36ter, §§ 

3 en 4 van het Natuurdecreet, stelt de verzoekende partij in een eerste middelonderdeel: 

 

“… 

23. In casu heeft verwerende partij een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding 

van een geitenhouderij, die op een 650-tal meter van het habitatrichtlijngebied ‘Heesbossen, 

Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’ is gelegen. 

 

Deze uitbreiding zal een bijkomende stikstofdepositie (verzurende en vermestende 

bedrijfsemissies) met zich meebrengen op de aanwezige habitats in het nabijgelegen 

habitatrichtlijngebied, waarvoor hersteldoelen zijn vooropgesteld (…): 

[Bron: managementplan Natura 2000 versie 1.0] 

 

24. Voor alle actuele habitats die in het betrokken gebied voorkomen wordt op vandaag de 

kritische depositiewaarde overschreden. Dat blijkt onder meer uit het rapport ‘PAS-

gebiedsanalyse in kader van herstelmaatregelen voor BE2100020 Heesbossen, Vallei van 

Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’, waarin de volgende 

informatie is opgenomen omtrent de stikstofdepositie in het gebied: 

[Rapport ‘Pas-gebiedsanalyse’, p. 42] 

 

25. Het begrip ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) is een term die in de wetenschappelijke 

literatuur wordt gebruikt om weer te geven wat het absorptieniveau is van een betrokken 

ecosysteem. In dé standaardpublicatie omtrent dit onderwerp wordt de volgende definitie 

gegeven van het begrip “critical load”: 

 

“a quantitative estimate of an exposure to one or more pollutants below which significant 

harmful effects on specified sensitive elements of the environment do not occur 

according to present knowledge”. 

 

[Vrije vertaling: een kwantitatieve inschatting van een bloostelling aan een of meer 

verontreinigende stoffen onder welke betekenisvolle negatieve effecten op specifieke 

gevoelige milieu-elementen niet optreden volgens de huidige kennis] 
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Uit de informatie, zoals beschikbaar op de webpagina van het ANB, blijkt dat het terugbrengen 

van de milieueffecten ter hoogte van habitats tot onder hun KDW noodzakelijk is om een 

gunstige staat van instandhouding te bereiken: 

 

“Kritische depositiewaarde = kritische last = kritische grenswaarde 

 

Om een gunstige staat van instandhouding te bereiken moeten de milieueffecten ter 

hoogte van habitats en leefgebieden worden teruggebracht tot onder hun zogenaamde 

‘kritische depositiewaarde”. Deze kritische grenswaarde of kritische last is de maximaal 

toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte of volume die een bepaald 

habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat deze - volgens de huidige kennis - 

er hinder van ondervindt. 

 

De kritische depositiewaarde (KDW) voor verzuring (NOx, NH3, SO2) wordt uitgedrukt in 

zuurequivalent per hectare per jaar. 

 

De kritische depositiewaarde (KDW) voor vermesting (NH3) wordt uitgedrukt in kilogram 

stikstof per hectare per jaar. 

 

Bij alle berekeningen werd gewerkt met empirische kritische depositiewaarden per 

habitattype volgens van Dobben et al. (2012).” 

 

Dat is logisch: wanneer de KDW voor een bepaalde habitattype wordt overschreden, zal dat 

habitattype zich in een ongunstige staat van instandhouding bevinden. Het maximale 

absorptieniveau waaronder geen betekenisvolle negatieve effecten optreden, is namelijk reeds 

bereikt. 

 

26. In dat verband kan er op worden gewezen dat de Nederlandse Raad van State (hierna: 

de “ABRvS”) – vooraleer het zgn. Nederlandse ‘PAS-systeem’ in werking is getreden – steevast 

oordeelde dat elke bijkomende overschrijding van de KDW, in situaties waar deze al 

overschreden wordt voor een speciale beschermingszone, als een betekenisvolle aantasting 

moet worden beschouwd in het licht van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. 

 

In een arrest van 25 november 2015 overwoog de ABRvS uitdrukkelijk dat: 

 

“[d]e stellingen van [appellant] dat de veehouderij op grote afstand van het Natura 2000-

gebied Alte Faenen ligt en dat slechts een zeer kleine berekende toename van 

stikstofdepositie plaatsvindt binnen dit ene gebied, [geen] grond [vormen] voor het 

oordeel dat bij de berekende bijdrage aan de bestaande overschrijding van de kritische 

depositiewaarden is uitgesloten dat het project leidt tot significante gevolgen”. 
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In een ander arrest overwoog de ABRvS dat er: 

 

“[g]een grond bestaat voor het oordeel dat bij een bijdrage van minder dan 0,05% aan 

de bestaande overschrijding van de kritische depositiewaarde uitgesloten is dat het plan 

leidt tot significante effecten”. 

 

Ook in een arrest 14 december 2011 overwoog de ABRvS dat: 

 

“[z]oals hiervoor (…) is overwogen, [er] evenwel sprake [is] van een toename van de 

ammoniakdepositie in een situatie waar reeds sprake is van een overschrijding van de 

kritische depositiewaarde. Derhalve dient op grond van objectieve gegevens te worden 

uitgesloten dat het plan, als gevolg waarvan de ammoniakdepositie zal toenemen, 

significante gevolgen kan hebben op het Natura 2000-gebied. De enkele stelling in de 

natuurtoets dat de berekende toename van stikstof vanwege de manege ten opzichte 

van zowel de achtergronddepositie als de kritische depositiewaarde zeer gering is, is 

hiertoe onvoldoende”. 

 

27. Ook de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft in de zgn. ‘PAS-zaak’ 

omtrent het begrip kritische depositiewaarde of ‘critical loads’ het standpunt ingenomen dat een 

regeling die gebaseerd is op een overschrijding van de KDW – d.w.z. op een jaarlijkse 

stikstofdepositie die hoger is dan de KDW – geen geschikt instrument is om vergunningen te 

verlenen op grond van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn: 

 

““[Teneinde een gunstige staat van instandhouding te bereiken] lijkt het lastig, of zelfs 

uitgesloten, waarden te accepteren die hoger zijn dan de zogenoemde “critical loads”. 

Deze dienen op natuurwetenschappelijk onderzoek gebaseerde grenzen aan de 

belasting van vegetatietypen en andere beschermde rijkdommen te beschrijven, bij de 

inachtneming waarvan depositie van een schadelijke stof ook op lange termijn naar 

verwachting geen significante schadelijke gevolgen zal hebben. Wetenschappers 

hebben zulke “critical loads” aan stikstof voor de beschermde habitattypen van de 

habitatrichtlijn in Nederland vastgesteld. 

(…) 

Zoals uit het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-294/17 blijkt, berust de 

informatie dat in veel beschermingszones sprake is van overbelasting, op een 

overschrijding van de “critical loads”, dat wil zeggen op een jaarlijkse stikstofdepositie 

die hoger is dan de “critical loads”. Bij de vaststelling van het PAS achtte men het echter 

kennelijk niet realistisch en politiek niet haalbaar de “critical loads” in acht te nemen. In 

plaats daarvan wordt het doel van het PAS beschreven als het tegen elkaar afwegen 

van de voordelen voor de natuur en de lasten voor de samenleving. 
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Wanneer deze beschrijving klopt, zou het PAS geen geschikt instrument zijn om het 

verlenen van een vergunning voor projecten zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van de 

habitatrichtlijn mogelijk te maken. In dat geval zou een afweging moeten worden 

gemaakt op grond van artikel 6, lid 4. Het verzoek om een prejudiciële beslissing stelt 

het Hof echter niet in staat, daarover definitief uitspraak te doen” (…). 

 

Een en ander sluit ook aan op de rechtspraak van de Belgische Raad van State (hierna: “RvS”), 

waarin de RvS onder meer heeft geoordeeld dat wanneer een habitattype zich in een 

ongunstige staat van instandhouding bevindt, dit impliceert dat elke bijkomende verslechtering 

op zich genomen betekenisvol is: 

 

“De verwerende partij betwist niet dat de habitats en de soortenaantallen in de 

betrokken SBZ’s zich grotendeels en globaal gezien niet in een goede lokale staat van 

instandhouding bevinden en dat in deze situatie elke ingreep die een achteruitgang van 

de huidige natuurtoestand betekent, op zich betekenisvol is”. 

 

28. Zoals eerder gezegd, bevinden alle betrokken habitats in het nabij gelegen 

habitatrichtlijngebied zich in een situatie waarbij er sprake is van een jarenlange overbelasting 

met stikstof. De KDW wordt voor elke habitat overschreden, zodat voor elke habitat het 

absorptieniveau waaronder significante negatieve effecten niet optreden, wordt overschreden. 

Op vandaag bevinden de betrokken habitats zich dan ook in een ongunstige staat van 

instandhouding. 

 

Het wordt niet betwist dat het bestreden project een bijkomende depositie (verzurende en 

vermestende bedrijfsemissies) impliceert op de aanwezige en potentiële habitats. Zo stellen 

vergunningsaanvragers in hun nota ter weerlegging van de beroepen en adviezen (ter 

voorbereiding van de POVC) het volgende: 

 

“(…) Daarnaast heeft de aanvraag gebruik gemaakt van de impactscore-tool om na te 

gaan wat de impact zal zijn van de verzurende en vermestende bedrijfsemissies op de 

natuurwaarden in de omgeving. Dit is een tool die algemeen wordt toegepast en 

beoordeeld bij het verlenen van vergunningen. Uit de resultaten van deze tool blijkt dat 

de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele 

oppervlakten habitattypen 2,46 % bedraagt. De maximale bijdrage van de 

bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele én de potentiële oppervlakten 

habitattypen (in de zoekzones) bedraagt 3,05%” (…). 

 

Ook in het (eerste) advies van het ANB wordt hetzelfde gesteld: 

(…) 
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In het concrete geval volstaat deze vaststelling reeds om te besluiten dat het bestreden project 

aanleiding geeft tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het 

betrokken habitatrichtlijngebied: in een situatie waarbij de habitats zich globaal genomen in een 

ongunstige staat van instandhouding bevinden, is immers elke bijkomende verslechtering 

betekenisvol. 

 

29. Wanneer artikel 6, leden 2 en 3 van de Habitatrichtlijn wordt toegepast op 

stikstofdepositie kan het niet de bedoeling zijn om het bestaande niveau van stikstofbelasting 

te handhaven of daaronder te blijven. 

 

Uitgangspunt moeten de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermingszone zijn, en dus 

ten minste het behoud van de in het gebied beschermde habitattypen en soorten in de staat 

waarin zij zich bevonden toen artikel 6, leden 2 en 3 van voormelde richtlijn van toepassing 

werd. 

 

Voor zover deze te beschermen natuurwaarden zich niet in een gunstige staat van 

instandhouding bevinden, heeft de instandhoudingsplicht in elk geval betrekking op het 

aanwezige potentieel om in de toekomst een dergelijke staat van instandhouding te bereiken. 

Volgens de definitie van de gunstige staat van instandhouding in artikel 1, onder e) en i), van 

de habitatrichtlijn kan namelijk alleen een dergelijke staat van instandhouding waarborgen dat 

de betrokken habitattypen en soorten op lange termijn behouden blijven. Een niveau van 

stikstofbelasting waardoor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op lange 

termijn wordt verhinderd, brengt het risico met zich mee dat deze habitattypen en soorten 

verloren gaan. Bijgevolg zouden daardoor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

worden aangetast. 

 

30. In het advies van het ANB van 5 maart 2019 wordt – bij de bespreking van de passende 

beoordeling – erkend dat er sprake is van een bijkomende depositie (verzurende en 

vermestende bedrijfsemissies) op de betrokken habitats, maar dat deze bijdragen als niet 

significant zouden moeten worden beschouwd en het bestreden project geen aantasting zou 

veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken speciale 

beschermingszone. 

 

Hoewel verzoekende partij er in een aanvullende nota met het oog op de hoorzitting voor de 

POVC op heeft gewezen dat een dergelijke zienswijze niet strookt met zowel de rechtspraak 

van de Raad van State als de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent de toepassing van 

artikel 36ter, §§ 3 en 4 van het Decreet Natuurbehoud resp. artikel 6, derde lid van de 

Habitatrichtlijn, heeft het ANB in graad van administratief beroep haar advies bevestigd. 
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31. Hoewel het advies van het ANB moet worden beschouwd als een advies van een 

deskundig orgaan, betekent dit niet dat het advies geen inhoudelijke of formele gebreken kan 

vertonen. 

 

Zowel het ANB als verwerende partij gaan er van uit dat er geen sprake kan zijn van een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 

beschermingszone omdat de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last 

van de actuele oppervlakten habitattypen 2,46% resp. 3,05% bedraagt en er volgens de 

‘praktische wegwijzer’ in dat geval geen sprake is van een significante impact. 

 

Een dergelijke motivering is manifest onjuist en maakt abstractie van de 

instandhoudingsdoelstellingen die voor de betrokken speciale beschermingszone zijn 

vooropgesteld én de actuele staat van instandhouding van de betrokken speciale 

beschermingszone. 

 

Zoals gezegd, bevinden de habitats binnen de betrokken speciale beschermingszone zich 

reeds in een ongunstige staat van instandhouding, aangezien op vandaag de KDW overal in 

het habitatrichtlijngebied wordt overschreden. Enkel om die reden hadden zowel het ANB als 

verwerende partij moeten besluiten dat er reeds sprake is van een betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone. 

 

Dat het bestreden project op zich genomen slechts een fractie (nl. 2,46% resp. 3,05%) van de 

KDW inneemt, doet geen afbreuk aan wat voorafgaat. Het bestreden project moet namelijk 

worden afgezet tegen de referentiesituatie (ongunstige staat van instandhouding) én kan niet 

los worden gezien van alle andere bronnen van stikstof die bijdragen aan de stikstofdepositie 

in de betrokken speciale beschermingszone (cumulatieve effecten), daarin begrepen de 

bemesting van de omliggende percelen. Zo overwoog AG KOKOTT reeds het volgende: 

 

“De hoofdgedingen betreffen de mogelijke aantasting van beschermingszones door 

stikstofdepositie. Daarvoor geldt in het algemeen dat schadelijke stoffen uit een groot 

aantal verschillende bronnen bij elkaar komen (Balla, Müller-Pfannenstiel, Lüttmann & 

Uhl, „Eutrophierende Stickstoffeinträge als aktuelles Problem der FFH-

Verträglichkeitsprüfung”, Natur und Recht 2010, blz. 616 (617)) Derhalve dienen in de 

door artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn voorgeschreven beoordeling in beginsel alle 

verschillende bronnen van stikstof te worden betrokken die bijdragen aan de 

stikstofdepositie in een bepaalde beschermingszone. De beoordeling moet namelijk alle 

aspecten van het plan of project inventariseren die op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar 

kunnen brengen (Arrest van 26 april 2017, Commissie/Duitsland (Moorburg) (C-142/16, 
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EU:C:2017:301, punt 57)”. [Concl. Adv. Gen. KOKOTT 25 juli 2018, nrs. C‑293/17 en 

C‑294/17, par. 41] 

 

Noch verwerende partij, noch het ANB kon derhalve oordelen dat het bestreden project geen 

betekenisvolle aantasting kan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone. 

 

32. Bovendien doet het bestreden project, dat een bijkomende depositie (verzurende en 

vermestende bedrijfsemissies) met zich meebrengt, afbreuk aan de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken speciale beschermingszone, waarin onder 

meer hersteldoelen zijn geformuleerd voor de habitattypes 4010, 4030, 7150 en 9120. 

 

Voor deze habitattypes is een toename in oppervlakte en kwaliteit opgenomen. In het S-IHD-

rapport 21 – Heesbossen, dat de basis vormt voor het finale S-IHD besluit waarin de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het betrokken gebied zijn opgenomen, wordt eutrofiëring en 

verzuring door atmosferische depositie als een zwakte én bedreiging aangemerkt (S-IHD 

rapport, p. 70 en 72). Specifiek voor de habitats 4010 (Noord-Atlantische vochtige heide met 

Erica tetralix), 4030 (Droge Europese heide), 7150 (Slenken in veengronden met vegetatie 

behorend tot het Rhynchosporion) en 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex 

en soms ook Taxus in de ondergroei) wordt een toename in oppervlakte en kwaliteit 

vooropgesteld, met als actie “oplossen van eutrofiëring en/of verzuring” (S-IHD rapport, p. 107-

109). 

 

Er valt niet in te zien op welke wijze de uitbreiding van een geitenhouderij, die bijkomende 

verzurende en vermestende bedrijfsemissies zal veroorzaken voor de nabij gelegen 

habitattypes in het betrokken habitatrichtlijngebied verenigbaar is met de vooropgestelde 

instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

 

Noch verwerende partij, noch het ANB kon derhalve oordelen dat het bestreden project geen 

betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone. 

 

33. Tevergeefs zou men trachten te argumenteren dat de beoordeling van ANB en 

verwerende partij kadert binnen de Vlaamse ‘PAS-regeling’, die voorziet dat onder bepaalde 

drempels omgevingsvergunningen kunnen worden verleend. 

 

Deze ‘PAS-regeling’ vindt haar grondslag in artikel 50ter, § 4 van het Decreet Natuurbehoud. 

De programmatische aanpak die is voorzien in voormelde bepaling is – in afwachting van het 

definitieve PAS – thans slechts nader geconcretiseerd in de Omzendbrief OMG/2017/01 

betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4, van het Natuurdecreet 
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opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met 

mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones (hierna: de “Omzendbrief 

2017/OMG/01”) en het document van de Vlaamse overheid ‘Passende beoordeling praktische 

wegwijzer effectgroep voor het habitatspoor – effectgroep 3 eutrofiëring subgroep 3.1 via lucht’ 

(hierna: de “Praktische Wegwijzer”). 

 

Los van de vaststelling dat een loutere verwijzing naar abstracte kwantitatieve drempels of 

drempelwaarden uit voormelde documenten geen concrete beoordeling van de impact van 

emissies van verzurende en eutrofiërende stoffen op de natuurkwaliteit van de betrokken 

speciale beschermingszone inhoudt, is op te merken dat een dergelijke globale, geïntegreerde 

aanpak – zoals thans vormgegeven – niet strookt met de verplichtingen onder de Habitatrichtlijn: 

 

(1) Vooreerst heeft het Hof van Justitie reeds geoordeeld dat een nationale regeling 

op grond waarvan voor bepaalde projecten die een bepaalde drempel- of 

grenswaarde niet overschrijden, in het kader van een programmatische aanpak 

geen individuele toestemming is vereist, slechts mogelijk is op voorwaarde dat 

voor deze regeling zélf een passende beoordeling is uitgevoerd die voldoet aan 

het criterium dat er geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat dat die 

plannen of projecten geen schadelijke gevolgen hebben voor de natuurlijke 

kenmerken van de betrokken gebieden. [HvJ 7 november 2018, nr. C-293/17 

en 294/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment UA e.a.] 

 

Aangezien de ‘PAS-regeling’, zoals thans vormgegeven in de Omzendbrief 

OMG/2017/01 en de Praktische Wegwijzer, nooit aan een passende 

beoordeling is onderworpen, kan men ook niet terugvallen op de 

significantiekaders die deze regeling aanreikt om te stellen dat een bepaalde 

activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 

speciale beschermingszone zou veroorzaken. 

 

(2) De Vlaamse ‘PAS regeling’ is gebaseerd op het principe dat onder bepaalde 

drempels vergunningen kunnen blijven worden verleend omdat er door het 

treffen van andere maatregelen ontwikkelingsruimte wordt bij gecreëerd. Het 

betreft aldus een ‘salderingsoefening’. 

 

Dat is volgens het Hof van Justitie echter problematisch. Het Hof oordeelde in 

het Nederlandse ‘PAS-arrest’ dat in een passende beoordeling de verwachte 

voordelen van instandhoudings- en passende maatregelen, alsook van 

autonome ontwikkelingen niet mogen worden betrokken bij de beoordeling of 

de negatieve gevolgen van de toedeling van de depositieruimte kunnen worden 

voorkomen of verminderd. Deze maatregelen kunnen volgens het Hof enkel 
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een rol spelen bij de beoordeling van de staat van instandhouding van de 

natuurwaarden. De verwachte voordelen van instandhoudings-, passende en 

beschermingsmaatregelen en/of autonome ontwikkelingen mogen enkel in de 

passende beoordeling worden betrokken als deze voordelen ten tijde van de 

passende beoordeling vaststaan. 

 

Vermits ook de Vlaamse ‘PAS-regeling’ vooruitloopt op toekomstige positieve 

effecten die ten tijde van de passende beoordeling en/of voortoets niet 

vaststaan (dat blijkt uit het feit dat vergunningen kunnen worden verleend, 

ondanks het feit dat de habitats waarop deze vergunningen negatieve effecten 

hebben zich nog steeds in een ongunstige staat van instandhouding bevinden), 

strookt deze aanpak niet met artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. 

 

Ook om die reden is te besluiten dat noch verwerende partij, noch het ANB kon oordelen dat 

het bestreden project geen betekenisvolle aantasting kan inhouden voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. 

…” 

 

Na een algemene toelichting van artikel 26bis, §1 van het Natuurdecreet, stelt de verzoekende 

partij in een tweede middelonderdeel: 

 

“… 

35. In casu moet worden vastgesteld dat zowel uit de bestreden beslissing als uit het advies 

van het ANB duidelijk blijkt dat het bestreden project een bijkomende stikstofdepositie 

(verzurende en vermestende bedrijfsemissies) inhoudt op de aanwezige habitats in het 

nabijgelegen VEN -gebied (dat deels overlapt met het habitatrichtlijngebied), die zich – nét 

omwille van een overschrijding van de kritische depositiewaarde – in een gedegradeerde staat 

bevinden. 

 

Hoewel er aldus in bestreden beslissing en het advies van het ANB aldus wordt erkend dat er 

een schadelijk effect optreedt, wordt noch door de verwerende overheid, noch door het ANB 

nagegaan of dit effect (on)vermijdbaar of (on)herstelbaar is. 

 

Enkel om die reden moet reeds worden vastgesteld dat er sprake is van een schending van 

artikel 26bis, § 1 van het Decreet Natuurbehoud en de op verwerende partij rustende 

zorgvuldigheids- en motiveringsplicht. 

 

36. Daarnaast heeft verzoekende partij, in het kader van de administratieve 

beroepsprocedure, er op gewezen dat een aantal percelen in het VEN-gebied door 

vergunningsaanvrager bewerkt worden met mest (ongeveer 3 hectare) en 
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vergunningsaanvragers ongeveer 18 hectare cultuurgrond in beheer heeft waarvoor een 

grondwaterwinning is aangevraagd (in dezelfde vergunningsaanvraag die tot de bestreden 

beslissing heeft geleid) voor de beregening van teelten op deze percelen (alvorens die teelten 

worden ingezaaid, zullen de percelen natuurlijk eerst moeten worden bewerkt en bemest). 

 

In haar administratief beroepschrift heeft zij daartoe concrete gegevens aangehaald (onder 

meer fotomateriaal van de mestopslag in het VEN-gebied) en daarbij geargumenteerd dat deze 

mestopslag moet worden meegenomen bij het uitvoeren van de VEN-toets. 

 

Verwerende partij heeft zulks niet gedaan. Zij verwijst louter naar het advies van het ANB, 

waarin enkel wordt gesteld dat “bemesting van cultuurgronden [is toegelaten] in het VEN” en de 

“[bemesting in het VEN wordt gereld via het Mestdecreet”. Nochtans heeft Uw Raad reeds 

uitdrukkelijk overwogen dat ook mestactiviteiten die verbonden zijn met het aangevraagde 

project moeten worden betrokken bij de VEN-toets: 

(…) 

Aangezien de percelen waarop de bemestingsactiviteiten plaatsvinden deels in 

overstromingsgevoelig gebied zijn gelegen (wat een impact kan hebben op de waterkwaliteit ter 

plaatse) én het gebruik van mest een invloed kan hebben op de stikstofdepositie in de 

omgeving, diende verwerende partij na te gaan of de cumulatieve effecten van de 

bemestingsactiviteiten en de gevraagde uitbreiding tot een aantasting van de natuur in het VEN 

kunnen leiden. Dit geldt des te meer nu in het betrokken VEN-gebied volgens de Biologische 

Waarderingskaart een aantal waardevolle vegetaties voorkomen. 

 

Ook om die reden moet worden vastgesteld dat er sprake is van een schending van artikel 

26bis, § 1 van het Decreet Natuurbehoud en de op verwerende partij rustende zorgvuldigheids- 

en motiveringsplicht. 

…” 

 

2. 

De tussenkomende partijen antwoorden: 

 

“… 

36. Vooreerst moet worden benadrukt dat het vergunde zelf niet binnen een speciale 

beschermingszone gelegen is en dat er geen natuurwaarden van belang voorkomen binnen het 

projectgebied. 

 

37. Voort ligt het overgrote deel van de terrein buiten het buffergebied van 700m ten 

aanzien van deze natuurgebieden. Dit volstaat reeds om te aan te nemen dat de kans klein is 

dat de aanvraag een negatieve impact zal hebben op deze gebieden. 

[…] 
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38. Daarnaast werd in de aanvraag gebruik gemaakt van de impactscore-tool om in 

concreto na te gaan wat de specifieke impact zal zijn van de verzurende en vermestende 

bedrijfsemissies op de natuurwaarden in de omgeving. Uit de resultaten van deze tool blijkt dat 

de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele oppervlakten 

habitattypen 2,46 % bedraagt. De maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische 

last van de actuele én de potentiële oppervlakten habitattypen (in de zoekzones) bedraagt 

3,05%. 

 

39. Deze resultaten worden door het Agentschap Natuur en Bos beschouwd als niet 

significant. De bijdrage aan de kritische depositiewaarde voor vermesting en verzuring valt 

namelijk onder de 5%, waardoor er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de 

natuurgebieden in de omgeving. 

 

40. Het Agentschap Natuur en Bos concludeerde in haar advies dat zij in eerste graad 

verleende dan ook als volgt: 

(…) 

41. Ook in graad van beroep verleende ANB opnieuw een gunstig advies en oordeelde zij 

dat de argumenten uit de beroepschriften niet kunnen worden gevolgd omdat deze uitgaan van 

een andere interpretatie van de voorhanden zijnde gegevens. ANB bevestigde nogmaals dat 

de nodige en correcte onderzoeken werden uitgevoerd conform de geldende richtlijnen. 

(…) 

Uit voorgaande kan worden afgeleid dat ANB van oordeel is dat het vergunde geen 

betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone, noch dat onvermijdbare of onherstelbare schade aan de natuur in het VEN-

gebied zou worden veroorzaakt. 

 

42. Daarenboven merkte ANB expliciet op dat bemesting van cultuurgronden gelegen in 

VEN-gebieden toegelaten is. Cultuurgronden zijn namelijk gronden die aangegeven zijn bij de 

mestbank zoals voorzien in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het 

leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. De bemesting wordt geregeld via het 

Mestdecreet (en dit ongeacht de ligging in een VEN-gebied) welke afdoende garanties omvat 

inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. 

 

43. In tegenstelling tot wat verzoekende partij laat uitschijnen, werd in de bestreden 

beslissing bovendien wel getoetst aan het criterium van ‘onvermijdbare en onherstelbare 

schade’. Dienaangaande werd terecht geoordeeld dat de vergunningsplichtige activiteit geen 

onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. 

 

44. In het advies van de POVC wordt verwezen naar dit gunstige advies van ANB en wordt 

terecht geoordeeld dat er voldoende garanties en engagementen genomen worden zodat aan 
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de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 

16 Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. 

Bijgevolg oordeelde ook de POVC in eerste aanleg dat geen betekenisvolle aantasting verwacht 

wordt van de aanwezige natuurwaarden. 

 

45. In het advies van de POVC dat in graad van beroep werd verleend, wordt een en ander 

beoordeeld als volgt: 

(…) 

46. Op basis van deze elementen kon verwerende partij terecht de aangevraagde 

vergunning verlenen. Er is geen sprake van enige onwettigheid, noch van een kennelijk 

onredelijke of onjuiste beoordeling van het aanvraagdossier. 

…” 

 

3. 

Op de repliek van de tussenkomende partijen op het eerste middelonderdeel stelt de 

verzoekende partij in de toelichtende nota: 

 

“… 

4. Verzoekende partij stelt vast dat tussenkomende partij zelf aangeeft dat zij beroep heeft 

gedaan op de tool ‘impactscore NH3’ (…) en derhalve gebruik is gemaakt van het 

significantiekader voor ammoniak (NH3) uit het voorlopige ‘PAS-beoordelingskader’. 

 

In plaats van op een concrete en individuele wijze, aan de hand van de specifieke 

kenmerken/effecten van het project en de specifieke milieukenmerken en -omstandigheden van 

de betrokken SBZ te motiveren waarom betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken 

van de SBZ uitgesloten zijn, waarbij noodzakelijkerwijs de instandhoudingsdoelstellingen 

moeten worden betrokken en waarbij ook gebeurlijke cumulatieve effecten dienen te worden 

onderzocht, hebben het ANB én de vergunningverlenende overheid zich beperkt tot een loutere 

toetsing aan voormeld ‘soft law’-kader en diens abstracte kwantitatieve drempels. 

 

5. In een recent arrest, dat betrekking heeft op een vergelijkbare zaak, heeft Uw Raad 

reeds geoordeeld dat een dergelijke aanpak niet strookt met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, 

zoals toegelicht door het Hof van Justitie in het zgn. ‘PAS-arrest’: 

 

“De verwerende partij geeft daarbij geen toelichting bij het “waarom”, aangezien ze niet 

aangeeft op grond van welke objectieve gegevens ieder significant gevolg voor de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ kan worden uitgesloten. De verwerende partij meent 

klaarblijkelijk te kunnen volstaan met het louter verwijzen naar het bestaan van een 

PAS-significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden, waarbij een bijdrage 

van de door het project veroorzaakte depositie aan de KDW (van het meest gevoelige 
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habitattype) van minder dan 5%, zowel voor de depositie van stikstofoxiden en 

ammoniak, wordt aanzien als “niet significant”. In tegenstelling tot wat de verwerende 

partij in haar antwoordnota tracht voor te houden is er geenszins sprake van een in 

concreto beoordeling van de mogelijke betekenisvolle effecten, minstens blijkt dit niet 

uit de in de bestreden beslissing opgenomen motivering. Deze handelswijze is niet in 

overeenstemming met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, zoals toegelicht door het Hof van 

Justitie in het PAS-arrest. 

(…) 

De verwerende partij kon dan ook de in artikel 36ter Natuurdecreet voorziene 

(voor)toets, met name het op een concrete en individuele wijze, aan de hand van de 

specifieke kenmerken/effecten van het project en de specifieke milieukenmerken 

en -omstandigheden van de SBZ motiveren waarom betekenisvolle effecten voor de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten zijn, waarbij noodzakelijkerwijs de 

instandhoudingsdoelstellingen moeten worden betrokken en waarbij ook gebeurlijke 

cumulatieve effecten dienen te worden onderzocht, niet zonder meer vervangen door 

een loutere toetsing aan voormeld ‘soft law’-kader en diens abstracte kwantitatieve 

drempels. 

(…) 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom de 5%-drempel een dergelijke voldoende 

zekerheid zou bieden. De door de verwerende partij aangeleverde gegevens, of beter 

gezegd het gebrek daaraan, laten de Raad ook niet toe om te oordelen over de 

wetenschappelijke deugdelijkheid van de onderbouwing van de 5%-drempel. Hoe die 

5%-drempel tot stand is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. Eveneens is het onduidelijk 

of deze gebaseerd is op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en of deze 

afdoende zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken van de SBZ in geen geval 

betekenisvol worden aangetast”. 

 

6. Ook te dezen hebben het ANB en de vergunningverlenende overheid zich louter beperkt 

tot een verwijzing naar de kwanitatieve drempels (met name 5% van de KDW) zoals gehanteerd 

in het significantiekader voor ammoniak (NH3) uit het voorlopige “PAS-beoordelingskader”. 

 

Er is daarbij op geen enkele wijze rekening gehouden met de staat van instandhouding van het 

betrokken gebied, de geldende instandhoudingsdoelstellingen (hersteldoelen), de opmerkingen 

van verzoekende partij op de hoorzitting en eventuele cumulatieve effecten met andere 

projecten uit de omgeving die bijdragen tot een overschrijding van de KDW. 

…” 

 

Op het verweer tegen het tweede middelonderdeel antwoordt de verzoekende partij: 
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“… 

7. Uit zowel de bestreden beslissing als het advies van het ANB blijkt duidelijk dat het 

bestreden project een bijkomende stikstofdepositie (verzurende en vermestende 

bedrijfsemissies) inhoudt op de aanwezige habitats in het nabijgelegen VEN -gebied (dat deels 

overlapt met het habitatrichtlijngebied), die zich – nét omwille van een overschrijding van de 

kritische depositiewaarde – in een gedegradeerde staat bevinden. 

 

Hoewel er aldus in bestreden beslissing en het advies van het ANB aldus wordt erkend dat er 

een schadelijk effect optreedt, wordt noch door de verwerende overheid, noch door het ANB 

nagegaan of dit effect (on)vermijdbaar of (on)herstelbaar is. 

 

8. Tussenkomende partij stelt dat er wel degelijk een VEN-toets is uitgevoerd en verwijst 

naar het advies van de POVC, waarin wordt geoordeeld dat de beoordeling van de effecten op 

het nabijgelegen habitatrichtlijngebied ook geldt voor wat eventuele schade aan de natuur in 

het VEN betreft.  

 

Verzoekende partij merkt in dat verband op dat de finaliteit van de “verscherpte natuurtoets” uit 

artikel 26bis van het Decreet Natuurbehoud  anders is dan de finaliteit van de voortoets of de 

passende beoordeling uit artikel 36ter van het Decreet Natuurbehoud. Daarbij is het uiteraard 

niet onbelangrijk dat artikel 26bis, in tegenstelling tot artikel 36ter, niet voorziet in een expliciete 

schadedrempel. Elke vorm van “onvermijdbare en onherstelbare schade” moet in beginsel 

worden uitgesloten, wat inhoudt dat een kans op “onvermijdbare schade en onherstelbare 

schade” voldoende is om een vergunning te weigeren. 

 

In het kader van de VEN-toets volstaat het dus niet om vast te stellen dat er geen sprake is van 

een “betekenisvolle” aantasting van de natuurwaarden. Hoewel kan worden aangenomen dat 

niets er zich tegen verzet dat beide toetsen in één document worden opgenomen, vereist de 

verschillende finaliteit dan wel dat in de “verscherpte natuurtoets” uitdrukkelijk wordt 

gemotiveerd waarom het project geen “onvermijdbare en onherstelbare schade” aan de natuur 

in het VEN-gebied kan veroorzaken. 

 

Dat is in casu niet gebeurd. Enkel om die reden is het tweede middelonderdeel reeds gegrond. 

 

9. Bovendien geldt het voorgaande des te meer nu reeds uit het eerste middelonderdeel 

is gebleken dat ook de voortoets, die ingaat op de effecten op het nabijgelegen 

habitatrichtlijngebied, gebreken vertoont. 

…” 

 



 

RvVb - 21 

Voor het overige herhaalt de verzoekende partij haar kritiek uit het verzoekschrift dat de 

verwerende partij ten onrechte de bemesting van de percelen in het VEN-gebied niet bij de 

VEN-toets in ogenschouw genomen heeft. 

 

Beoordeling door de Raad 

Eerste middelonderdeel 

1. 

Artikel 36ter van het Natuurdecreet, dat artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn naar intern 

recht omzet, bepaalt onder meer: 

 

“§ 3. Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in 

combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of 

programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit of dat plan 

of programma direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de 

speciale beschermingszone in kwestie dient onderworpen te worden aan een passende 

beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. 

(…) 

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de passende beoordeling. 

§ 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, 

mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het 

plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De 

bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het opleggen van voorwaarden er geen 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone 

kan ontstaan. 

…” 

 

Artikel 2, 30° van het Natuurdecreet definieert een “betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone” als “een aantasting die meetbare 

en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone, in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van 

instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de betreffende speciale 

beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en) 

vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale 

beschermingszone”. 

 



 

RvVb - 22 

Het Natuurdecreet stelt dus de instandhouding voorop van de “natuurlijke kenmerken” van de 

speciale beschermingszones. Artikel 2, 38° van het Natuurdecreet definieert de natuurlijke 

kenmerken van een speciale beschermingszone als: 

 

“… 

het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische 

kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van: 

a) de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten waarvoor de betreffende speciale 

beschermingszone is aangewezen en 

b) de soorten vermeld in de bijlage III; 

…” 

 

Een aan de vergunningsplicht onderworpen activiteit die, afzonderlijk of in combinatie met een 

of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, zonder dat die 

activiteit direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale 

beschermingszone in kwestie, moet aan een “passende beoordeling wat betreft de 

betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone” worden onderworpen. De 

parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat het toepassingsgebied van die verplichting niet 

beperkt is tot activiteiten die uitsluitend uitgevoerd worden in of betrekking hebben op een 

speciale beschermingszone, maar zich uitstrekt tot daarbuiten uitgevoerde projecten die 

significante gevolgen voor het beschermd gebied kunnen hebben (Parl.St. Vl.Parl. 2001-02, 

nr. 967/1, 35). 

 

Bestaat de waarschijnlijkheid of het risico dat de aanvraag significante gevolgen kan hebben 

voor de speciale beschermingszone, dan is de opmaak van een passende beoordeling 

verplicht. Dat risico bestaat in het bijzonder “wanneer op grond van objectieve gegevens niet 

kan worden uitgesloten dat het (…) project significante gevolgen heeft voor het gebied” (HvJ 

7 september 2004, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482). Bij ontstentenis van een passende 

beoordeling in de aanvraag staat het aan de vergunningverlenende overheid om te 

onderzoeken of het risico op significante gevolgen voor het gebied op grond van objectieve 

gegevens uitgesloten kan worden. De significantie van de gevolgen van een project voor een 

gebied moet in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied worden 

beoordeeld. De overheid mag de vergunning maar afgeven als ze de zekerheid heeft dat de 

uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

de speciale beschermingszone kan veroorzaken. 
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Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet moet de beslissing van de 

vergunningverlenende overheid de feitelijke en juridische overwegingen vermelden die eraan 

ten grondslag liggen. De opgegeven motieven die de habitattoets uitdrukken, moeten 

afdoende, dat wil zeggen draagkrachtig zijn. Er kan alleen met de in de beslissing verwoorde 

motivering rekening worden gehouden. 

 

2. 

Artikel 50ter, §4 van het Natuurdecreet biedt een decretale grondslag voor de vaststelling door 

de Vlaamse regering van een “programmatische aanpak” ter uitvoering van het Vlaams Natura 

2000-programma om milieudrukken te verminderen, en bepaalt wat een dergelijke 

programmatische aanpak minimaal omvat. De opmaak daarvan wordt aan de verwezenlijking 

van de instandhoudingsdoelstellingen en het voorkomen van de verslechtering van de habitats 

in speciale beschermingszones verbonden. Artikel 50ter, §4 is door artikel 40 van het decreet 

van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in het Natuurdecreet 

ingevoegd. De memorie van toelichting vermeldt de depositie van stikstof als een eerste 

milieudruk waarvoor er een programmatische aanpak (PAS) uitgewerkt wordt met 2016 als 

perspectief (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2424/1, 49). Het is nog niet tot een verordenend 

kader gekomen dat de PAS definitief vastlegt. 

 

3. 

Het vormt geen geschilpunt dat het projectgebied zich op ongeveer 625 meter bevindt van de 

speciale beschermingszone “Heenbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met 

valleigronden langs de Heerlese Loop (code BE2100020)” (vervolgens: SBZ-H). 

 

De verzoekende partij voert aan dat het vergunde project een bijkomende stikstofdepositie 

veroorzaakt. Aan de hand van de “PAS-gebiedsanalyse” die door het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek ten behoeve van herstelmaatregelen voor de SBZ-H opgesteld is, argumenteert 

ze dat voor alle actuele habitats in het betrokken gebied de “kritische depositiewaarde” 

overschreden wordt. Daardoor bevinden de habitattypen zich al in een ongunstige staat van 

instandhouding. Het maximale absorptieniveau waaronder er geen betekenisvolle negatieve 

effecten optreden, is bereikt. Elke bijkomende verslechtering is dan betekenisvol. 

 

De verzoekende partij wijst op de habitattypes “Noord-Atlantische vochtige heide met Erica 

tetralix” (4010), “Droge Europese heide” (4030), “Slenken in veengronden met vegetatie 

behorend tot het Rhynchosporion” (7150) en “Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei” (9120). Ze betoogt dat de bijkomende verzurende 

en vermestende bedrijfsemissies ten gevolge van de aanvraag afbreuk doen aan de 
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instandhoudingsdoelstellingen, waarin onder meer hersteldoelen voor die habitattypes 

geformuleerd zijn. De verzoekende partij wendt het “S-IHD-rapport 21 – Heesbossen” van 7 

juni 2011 van ANB aan, dat aan de grondslag van het vaststellingsbesluit van de Vlaamse 

regering van 23 april 2014 tot aanwijzing van de SBZ-H en van de bijbehorende 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten ligt. Dat rapport noemt eutrofiëring en verzuring 

door atmosferische depositie een zwakte en bedreiging, wat door een toename in oppervlakte 

en kwaliteit opgelost moet worden. 

 

4. 

In de bestreden beslissing overweegt de verwerende partij dat het dossier alle nodige 

gegevens bevat om de mogelijke negatieve impact op de SBZ-H te beoordelen. Eensluidend 

met het advies van ANB motiveert de verwerende partij dat de maximale bijdrage van de 

bedrijfsemissies aan de kritische last van de actuele oppervlakten habitattypen 2,46 % 

bedraagt, en dat de maximale bijdrage van de bedrijfsemissies aan de kritische last van de 

actuele en potentiële oppervlakten habitattypen (in de zoekzones) 3,05 % bedraagt. Die 

resultaten worden uit de in de aanvraag opgenomen impactscore-tool (NH3) afgeleid. De 

verwerende partij besluit dat die bijdragen volgens “het significantiekader in de praktische 

wegwijzer verzuring/vermesting” als niet significant beschouwd kunnen worden. Daar voegt ze 

aan toe dat enkel het uiteinde van de percelen op 650 meter van de SBZ-H ligt en dat het 

overgrote deel van het terrein buiten het buffergebied van 700 meter ligt, wat volstaat om aan 

te nemen dat de kans op een negatieve impact van de aanvraag klein is. 

 

5. 

Het aanvraagdossier bevat geen passende beoordeling. De overwegingen in het advies van 

14 november 2019 van ANB over de aanvraag die “niet expliciet” een passende beoordeling 

bevat, over de “conclusies uit de passende beoordeling” waarmee het zich akkoord verklaart 

en over een “passende beoordeling” die gunstig geadviseerd wordt, doen niet aan die 

vaststelling af. 

 

Uit de motivering in de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij voor de beoordeling 

van de mogelijke gevolgen van de aanvraag voor de SBZ-H steun zoekt in het (toen geldende) 

PAS-significantiekader zoals opgenomen in de omzendbrief van 6 september 2017 “De 

toepassing van de op grond van artikel 36ter, §3 en §4, van het Natuurdecreet opgelegde 

beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk 

betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones”. Dat PAS-significantiekader houdt 

niet bindende “significantiedrempels” voor stikstofoxide en ammoniak in, dat wil zeggen 

drempelwaarden waardoor de bijdrage van minder dan 5% van een individueel project aan de 
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kritische depositiewaarde (van het meest gevoelige habitattype) als niet significant beschouwd 

wordt. Dat de aanvraag de toets aan het PAS-kader doorstaat, wettigt volgens de verwerende 

partij de conclusie dat het risico op of de waarschijnlijkheid van significante gevolgen voor de 

SBZ-H uitgesloten is. 

 

Het door artikel 36ter van het Natuurdecreet verplicht gestelde onderzoek houdt in dat de 

verwerende partij op grond van objectieve gegevens concreet motiveert waarom het 

wetenschappelijk gezien redelijkerwijze uitgesloten is dat de aanvraag, al dan niet in 

combinatie met andere activiteiten, betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van 

de SBZ-H heeft. Daarbij moeten de instandhoudingsdoelstellingen en mogelijke cumulatieve 

effecten in ogenschouw worden genomen. Dat onderzoek is niet inwisselbaar met een loutere 

toetsing aan de kwantitatieve, niet bindende drempels uit het PAS-significantiekader. Hoe de 

drempel van 5% tot stand gekomen is en of die wetenschappelijk onderbouwd is, is een open 

vraag. Waarom het boven iedere redelijke twijfel verheven is dat het project - omdat het onder 

die drempelwaarde blijft - in geen geval tot een betekenisvolle aantasting van de SBZ-H kan 

leiden en niet aan een passende beoordeling onderworpen hoeft te worden, is dat ook. 

 

Het ontbreekt de bestreden beslissing aan een draagkrachtige motivering om het besluit te 

rechtvaardigen dat de aanvraag redelijkerwijs niet tot significante gevolgen voor de natuurlijke 

kenmerken van de SBZ-H kan leiden. De overweging dat de afstand van het terrein tot de 

SBZ-H voldoende ruim is, draagt niets bij. 

 

6. 

Het eerste middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Tweede middelonderdeel 

7. 

Luidens artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet mag de overheid geen toestemming 

of vergunning verlenen voor een activiteit “die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 

natuur in het [Vlaams Ecologisch Netwerk] kan veroorzaken”. De parlementaire voorbereiding 

van die bepaling licht toe dat “vermijdbare schade” begrepen moet worden als “die schade die 

kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bvb. met andere 

materialen, op een andere plaats,...)”. Onvermijdbare schade is “de schade die men hoe dan 

ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert”. Onvermijdbare schade die 

hersteld kan worden, mag worden veroorzaakt. Herstel staat voor “een herstel van de schade 



 

RvVb - 26 

(…) op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardige habitat als 

deze die er voor de beschadiging aanwezig was” (Parl.St. Vl.Parl. 2001- 02, nr. 967/1, 17, 20). 

 

Uit de tekst van artikel 26bis, §1, eerste lid van het Natuurdecreet blijkt dat alleen al de kans 

op onvermijdbare en onherstelbare schade voldoende is om een vergunning te weigeren. Er 

mag daarover dan ook geen onzekerheid bestaan. De decretale bepaling kent geen drempel 

waaronder onvermijdbare en onherstelbare schade toegelaten is. Het toepassingsgebied 

ervan blijft niet beperkt tot handelingen die binnen de afbakening van het VEN verricht worden. 

Het principiële verbod treft ook activiteiten die plaatsvinden buiten het VEN, en onvermijdbare 

en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kunnen veroorzaken. 

 

8. 

In de bestreden beslissing situeert de verwerende partij de inrichting op ongeveer 625 meter 

van het VEN-gebied “De Vallei van het Merkske”, wat geen geschilpunt is. Het VEN-gebied 

overlapt gedeeltelijk met de SBZ-H. 

 

De verwerende partij besluit dat de aanvraag de verscherpte natuurtoets in de zin van artikel 

26bis, §1 van het Natuurdecreet doorstaat. Daarvoor verwijst ze naar de eerder al gedane 

beoordeling dat de aanvraag geen significante gevolgen voor de SBZ-H heeft. Die beoordeling 

geldt volgens de motivering ook voor de verscherpte natuurtoets aangezien de perimeter van 

het VEN-gebied zich binnen de contouren van de SBZ-H bevindt. 

 

9. 

Zoals uit de bespreking van het eerste middelonderdeel gebleken is, voldoet de beoordeling 

op grond van artikel 36ter van het Natuurdecreet niet. Door beide toetsen met elkaar te 

vereenzelvigen, introduceert de verwerende partij bovendien ten onrechte een schadedrempel 

in de uitvoering van de VEN-toets. Artikel 26bis, §1 van het Natuurdecreet verbiedt principieel 

activiteiten die onvermijdbare en onherstelbare schade in het VEN veroorzaken. Of de 

gevolgen voor de natuur in het VEN als significant of betekenisvol ingeschat worden, doet niet 

ter zake aangezien die bepaling een dergelijke drempel niet vereist. De motivering die op het 

tegendeel neerkomt, is naar recht onaanvaardbaar. Vergeefs verwijzen de tussenkomende 

partijen naar de adviezen van ANB en de POVC die dezelfde onwettigheid vertonen. 

 

Evenmin aanvaardbaar is de overweging dat de “kans” op een negatieve impact op het VEN-

gebied klein is in het licht van de afstand. De kans op onvermijdbare en onherstelbare schade 

volstaat. 
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10. 

Het tweede middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

11. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VI. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst van Nick VERSTRAELEN en Daisy NUYTS is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De verwerende partij wordt bevolen om een nieuwe beslissing te nemen over het 

bestuurlijk beroep van de verzoekende partij binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht bepaald op 200 euro, en een 

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de verzoekende partij, komen 

ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 200 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 10 februari 2022 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Jelke DE LAET Geert DE WOLF 

 


